
1 2 3 4 5 6 7

1.

Разходи за заплати, както и 

задължителни по силата на 

нормативен актразходи за 

социални и здравни 

осигуровки за персонала, 

обезщетения за временна 

неработоспособност и 

Разходи за заплати, както и задължителни 

по силата на нормативен актразходи за 

социални и здравни осигуровки за 

персонала, обезщетения за временна 

неработоспособност и други, дължими от 

работодателя (чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба 

№ 1)

месец 12 105 148,56

105 148,56

2.

Непреки разходи по чл. 9, 

ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 

18 от Наредба №1/16

Непреки разходи 
за периода 

на 2022 г.
1 15 770,00 15 770,00

15 770,00

3.

Разходи за външни услуги, 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

МИГ на експерти 

(физически и юридически 

лица), свързани с 

прилагането на стратегията 

(оценители, консултанти, 

Разходи за външни услуги, 

възнаграждения и осигуровки, дължими 

от МИГ на експерти (физически и 

юридически лица), свързани с 

прилагането на стратегията (оценители, 

консултанти, външни експерти и други) 

по чл.9 ал.2, т. 2 Наредба №1

14 310,00

14 310,00

4.

Разходи за командировки 

на екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган на МИГ (по чл. 9, ал. 

2, т. 4 от Наредба №1)

Разходи за командировки на екипа и 

членовете на колективния върховен орган 

на МИГ (по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба 

№1)

за периода 

на 2022 г.
1 17 859,00 17 859,00

17 859,00

5.

Разходи за закупуване на 

офис техника, в т. ч. правен 

и счетоводен софтуер и 

офис оборудване и 

обзавеждане по чл.9 ал.2, т. 

7 Наредба №1

Разходи за закупуване на офис техника, в 

т. ч. правен и счетоводен софтуер и офис 

оборудване и обзавеждане по чл.9 ал.2, т. 

7 Наредба №1

за периода 

на 2022 г.
1 2 017,15

 БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА ЗА 2022 ГОДИНА

Наименование на разхода
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мярка

Брой 

единици

Единична 

цена, лв. с 
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2 017,15

7.

Разходи за застраховане на 

закупени по реда на тази 

наредба след подписване на 

споразумението за 

изпълнение на стратегия 

дълготрайни материални 

активи, както и на такива, 

закупени по реда на 

Наредба № 23 от 2009 г. и 

на Наредба № 16 от 2015 г. 

за прилагане на  подмярка 

19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ 

на мярка 19 „Водено от 

общностите местно 

развитие“ от Програмата за 

Разходи за застраховане на дълготрайни 

материални активи, както и на ново 

закупени /климатик, кола и компютърна 

техника и периферни устройства/

 гаранция - 

12 месеца.
1 500,00 500,00

500,00

8.

Разходи за обучения на 

екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган във връзка с 

прилагането на стратегията 

за местно развитие (по чл.9, 

ал.2, т.13 от Наредба №1)

Разходи за обучения на екипа и членовете 

на колективния върховен орган във 

връзка с прилагането на стратегията за 

местно развитие (по чл.9, ал.2, т.13 от 

Наредба №1)

за периода 

на 2022 г.
1 2430 2 430,00

2 430,00

9.

Разходи, свързани с 

публични отношения, 

разходи за организиране на 

срещи на МИГ, разходи за 

работа в мрежа, участие на 

екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган в срещи с други МИГ 

и други (по чл.9, ал.2, т.14 

Разходи, свързани с публични отношения, 

разходи за организиране на срещи на 

МИГ, разходи за работа в мрежа, участие 

на екипа и членовете на колективния 

върховен орган в срещи с други МИГ и 

други (по чл.9, ал.2, т.14 от Наредба №1)

за периода 

на 2022 г.
1 2 914,00 2 914,00

2 914,00

10.

Разходи за участие на МИГ 

в дейности на 

Националната и на 

Европейската селска мрежа 

за развитие на селските 

райони, както и на 

Европейската Лидер 

асоциация и други 

асоциации на МИГ (по 

чл.9, ал.2, т.15 от Наредба 

№1)

Разходи за участие на МИГ в дейности на 

Националната и на Европейската селска 

мрежа за развитие на селските райони, 

както и на Европейската Лидер асоциация 

и други асоциации на МИГ (по чл.9, ал.2, 

т.15 от Наредба №1)
за периода 

на 2022 г.
1 1 350,00 1 350,00

1 350,00



11.

Финансови разходи, в т. ч. 

банкови такси за 

управление на сметки, 

такси за издаване на 

изискуеми документи  (по 

чл. 9, ал. 2, т. 16 от Наредба 

№1)

Финансови разходи, в т. ч. банкови такси 

за управление на сметки, такси за 

издаване на изискуеми документи  (по чл. 

9, ал. 2, т. 16 от Наредба №1)

за периода 

на 2022 г.
12 1 000,00 1 000,00

1 000,00

163 298,71

1.

Разходи за популяризиране, 

информиране и публичност- 

чл. 9, ал. 3, т. 2 Разходи за популяризиране, информиране 

и публичност- чл. 9, ал. 3, т. 2

за периода 

на 2022 г.
12 40 951,46 37 758,56

37 758,56

2.

Разходи за организиране на 

обучения, семинари и 

информационни срещи за 

местни лидери и за уязвими 

групи и застрашени от 

бедност целеви групи, 

включително роми, 

свързани с подготовка, 

изпълнение и отчитане на 

проекти и други, свързани с 

популяризиране на 

стратегията за ВОМР и 

прилагане на подхода по 

Разходи за организиране на обучения, 

семинари и информационни срещи за 

местни лидери и за уязвими групи и 

застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, свързани с 

подготовка, изпълнение и отчитане на 

проекти и други, свързани с 

популяризиране на стратегията за ВОМР 

и прилагане на подхода по чл. 9, ал. 3, т.3 

от Наредба №1

бр. 12 4 534,00 4 534,00

4 534,00

42 292,56

163 298,71

205 591,27

Найме Мустафа:П/

Председател на УС

на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград

ОБЩО Разходи

ОБЩО Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното 

изпълнение:

ОБЩО Раздел I - Текущи разходи

Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение:












